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ُ         احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبيـني،  ْ َ ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الـشيخ ُتْعَلَّ       وبعد؛ فقد اط

فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد )توفيق إبراهيم ضمرة(
قراءة  يف الـمنافعحتصيل ( هذا البحث ثم كتبالشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، 

ى الدقة يف استخراج الفرق بني َّ أن املؤلف حفظه اهللا قد حترُ، فوجدت)الشافعياإلمام 
 من طريق الكامل  الشافعيقراءة اإلمامطريق الشاطبية و من عبد اهللا بن كثري املكي ةءراق

 األستار واملبهامت عن هذا الطريق بأوجز وأوضح العبارات، مما يدل ، فكشفللهذيل 
العه، وطول باعه يف البحث يف القراءات والروايات والطرق الـصحيحة ِّعىل سعة اط

 .اذةَّوالش
ام كـانوا جيمعـون بـني القـراءات َّوالقراءة بإفراد الروايات هـو مـنهج الـسلف، وقلـ

 ."النرش"ايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه والرو

                                          
 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ، يف تواليفهم هلذا البابمل يتعرض أحد من أئمة القراءة )١(

 ال ، وكانوا يقرأون عىل الشيخ كل ختمـة بروايـة، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمن ذلـك ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها

 ،وإنـام دعـاهم إىل ذلـك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءاهر مجع القراالوقت ظ
 وأتقن معرفـة ،تءا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملن أفرد القرا،وقصد رسعة الرتقي واالنفراد

ملـا  ،لشاطبيصهر ا عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،الطرق والروايات
 فكان إذا أراد قـراءة ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،أراد القراءة عىل الشاطبي

هكذا و ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًال يقرأ أوًابن كثري مثال
 ومجعه مـع الـدوري ،مل يبق عليه إال رواية أيب احلارث و،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءاحتى أكمل القرا

= 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٣



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٤

 ُّبعه السلف الصالح، وهو أوىل وأحـقَّوهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي ات
َأن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

يف القراءات، وأن ينفع به ق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف َّنسأل اهللا تعاىل أن يوف
َخـريكم  مـن تعلـم : (انا ممن قال فيهم رسوله الكـريمَّاإلسالم واملسلمني، وجيعله وإي َ ْ َّْ َ َْ ُ ُ َ

ُالقرآن وعلمه ََ َّْ َْ َ ُ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل صـحابته 

 .، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيأمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
 م٢٠/٧/٢٠١٤هـ املوافق ٢٢/٩/١٤٣٥ يف القاهرة املعزية بتاريخ َرِّرُح

 

                                          
 .)سـورة األحقـاف( فلام انتهيت إىل ،ين باجلمعر فأم، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:يف ختمة، قال= 

بعد أن يفـرد الـسبعة يف إحـدى وعـرشين إال  قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع اًمل أعلم أحدو ،تويف رمحه اهللا
وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عـىل شـيخه الـشهاب أمحـد بـن . كذلكلعرشة ا و،ختمة

 للـسبعة يف ختمـة أجـاز بعـضهم اجلمـعو.اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب حممد القويص بمضمن 
 مـع ،سـمربن منـصور املعـروف باألااهللا  الدين عبدأعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني وواحدة،

 إىل اً دخـل يومـ،ن الـشيخ مكـني الـدين األسـمرإف ،اق إبراهيم بن حممد وثيق اإلشبييلالشيخ أيب إسح
 فوقـع يف نفـس املكـني ، وهو ينظر إىل أبواب اجلـامعاً واقفاً فوجد شخص،اجلامع اجليويش باالسكندرية

 ،فة باآلخر ومل يكن ألحد منهام معر، ليسلم عليهتهواح إىل جهَّ وأنه يعزم عىل الر،األسمر أنه رجل صالح
غـرب إال  مـا جئـت مـن امل:، قـالنعـم: أنت عبد اهللا بن منصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له،وال رؤية
 وعنـد طلـوع ،ت السبعءات، فابتدأ عليه املكني األسمر تلك الليلة اخلتمة بالقرااءا ألقرئك القر،بسببك

 ، واحـدةةت الـسبع يف ليلـءا بالقرااً مجعالقرآن الكريم فختم عليه ،)من اجلنة والناس(الفجر إذ به يقول 
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش"



 

 

 
َّ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل ِ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ُ َ ُ ْْ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ له، ومن يـضلل ِ َِ ْ ُ ْ َ َُ

ُفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله،  َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ
ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جم َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َ، وبارك عىل يدَِّ َ ْ ِ َ َ

ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ ٌ كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد،َ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ْ َ. 
 ]. آل عمران [)4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( 

 الـشافعيقراءة اإلمام بحث خمترص يف  كتابة  بعض اإلخوةقد طلب منيف ؛ما بعدأ
 فيهـا اإلمـام لفا، حيتوي عىل الكلـامت التـي خـكثري املكي عبد اهللا بن ةءراقمقارنة ب

، وقد يوافق أحـد راوييـه ابن كثري ، ويكون الباقي قد وافق فيهقراءة ابن كثريالشافعي 
ه عىل هذه ينبتل أقوم باًالطيبة، وأحياناإحدى طرق  وقد يوافق طريق الشاطبية أو ،فقط

 . وأتركها يف أحيان أخرىاالختالفات
، وكتـاب كامل يف القراءات العرش واألربعـني الزائـده عليهـاب الا إىل كتفرجعت     

تي كلامت الال ومجعت فيه الشافعيقراءة اإلمام  ا ذكرِنْيَذَّ الاملستنري يف القراءات العرش
، ً طاهر بن سوار مل يذكر خالفا للشافعي عن ابن كثريً، علام بأن أباابن كثري  فيهالفاخ

ً القراءة أن يكون متقنا لواألصل فيمن يقرأ هذه ِ ، ً جمازا بالشاطبية والطيبةقراءة ابن كثريَ
إذا و التي يمكن الرجوع إليها ملزيد من التوضـيح، َوقد ذكرت يف احلاشية هذه املراجع

وخـالف ، ٍواحـدذكر  بـتكتفيـااء من العرشة َّ أحد القر الشافعيقراءة اإلمام توافق
 . نبهت عليهاقليلة اضع  موالعرشة يفالقراء   الشافعياإلمام

                                          
اشرتط مؤلفها األشهر واختار ما  يف القراءات ةالكتب املؤلفمن : ٢٧منجد املقرئني ص  قال ابن اجلزري )١(

 فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه مـن غـري معـارض كالغايـة البـن مهـران والغايـة ،ما قطع به عنده
 إشـكال يف أن مـا ال واحلرز للـشاطبي، فـ واإلرشاد للقالنيس والتيسري للداين والسبعة البن جماهدللهمذاين

= 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٥



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٦

 ثـم تفـضل  عـيل توفيـق النحـاسسـالة عـىل شـيخنا الـدكتورِّوقد قرأت هذه الر
 .بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكور فيها

 .حثبىل كل من ساهم يف إخراج هذا الهذا وأتوجه بالشكر إ 
َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الب َ َ ٍ ٍ رة من األفضل تعديلها ً خطأ أو عباحثِّ

 :أو عىل العنوان اآليت ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغني ذلك عىل هاتف 
Yahoo.com@Tawfiq_Damra اهللاَ أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمني   

 

                                          
 .ًقراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها احلفاظ من الثقات واألئمة النقاد=تضمنته من 

 أو روضة املـالكي  للهذيل أو املبهج لسبط اخلياط  أما من قرأ بالكامل:٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 
ًونحو ذلك عىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكر ذلك وال زعم أنه خمـالف 

ثبتـون شـهادهتم يف ي علامء األمة وقضاة املـسلمني يكتبـون خطـوطهم وليشء من األحرف السبعة بل ما زال
 .إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات

السبعة والعرشة والثالثة عـرشة إن القراءات املشهورة اليوم عن : ٣٨ ص ١زري يف النرش ج قال ابن اجلو      
الع عـىل ذلـك يعـرف ِّله اطـ ل من كثر ونزر من بحر فإن من يف األعصار األول قاً كان مشهوربالنسبة إىل ما

 ال حتـىص، اًممـم كـانوا أالذين أخذوا عن أولئك األئمـة املتقـدمني مـن الـسبعة وغـريهَّالقراء  اليقني أن علم
نـا عـن بعـض مـن ال علـم لـه أن  بلغاِملـو . أكثر وهلم جرااً أخذوا عنهم أيضوطوائف ال تستقىص، والذين

ت الـصحيحة هـي ءات الصحيحة هي التي عن هؤالء السبعة بل غلب عىل كثري من اجلهال أن القـراءاالقرا
 يكن يف هذين الكتابني أنه شاذ وربام كان كثري ممـا مل التي يف الشاطبية والتيسريحتى أن بعضهم يطلق عىل ما مل

 . من هذا القبيلالشافعي قراءةو ،يكن يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري مما فيهام
أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـراال جامع البيان يف ذكريف كتابه عمرو عثامن بن سعيد الداين ا أبَ احلافظ ذكر أنثم      

عامئـة وتـسعة  وأرباًمخـسني قـراءة عـن األئمـة وألفـكتابه الكامـل  مجع يف اهلذيل، وأن مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق

إىل    أبو العالء اهلمذاين عىل أيب العـز وال زال يقـرئ بـه ًا ونقالً بالكامل إمام زمانه حفظ قرأ: ابن اجلزريلاق
اإلسـكندراين وحممـد بـن النحـاس بإجـازة األول  شيخني إبراهيم بن أمحدقرأته أنا عىل ال: وقال.آخر وقت

  .وسامع الثاين لبعضه بسندمها



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٧

 
سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن  حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن الهو

فقـه  أحـد أئمـة ال، املكي اإلمام أبو عبد اهللا الشافعي،هاشم بن املطلب بن عبد مناف
 .األربعة
ِ بغزة ثم مح للهجرةمخسني ومائة ولد سنة :مولده  . إىل مكة وهو ابن سنتنيَلُ

إسامعيل بـن عبـداهللا بـن قـسطنطني املخزومـي  عن  اًأخذ القراءة عرض  :شيوخه
 .موالهم املكي املعروف بالقسط مقري مكة

 .روى القراءة عنه حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم :تالميذه
روى اخلطيب البغدادي بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ملا محلت أم  

الشافعي به رأت كأن املشرتي خرج من فرجها حتى انقض بمرص ثم وقع يف كل بلـد 
أصحاب الرؤيا أنه خيرج منها عامل خيص علمه أهل مرص ثم يتفرق يف منه شظية فتأول 

 .سائر البلدان
ٍعبد اهللا بن كثري املكـي، وعليهـا  تنا قراءةءا قر:س الشافعياإلمام حممد بن إدري قال  ِ َ ْ

َوجدت أهل مكة، من أراد التامم فليقرئ البن كثري، ومن أراد السنة فليقرئ لنافع َّ ُّ ٍ ِ َ ْ . 
: قرأت عىل القسط فأخذ عيل القرآن بغري مهز، فسألته عن معناه، فقال: قال الشافعي

 .اسم الكتاب كالتوراة واإلنجيل
 .  للهجرة سنة أربع ومائتني ليلة اجلمعة آخر ليلة من رجببمرص تويف :وفاته

                                          
 .٩٥ص ٢ ج البن اجلزريالنهاية غاية )١(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٨

 
 .إلمام فقيه أهل مرصحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املرصي ا

اإلمام حممد بن إدريـس الـشافعي، وروى عـن أنـس بـن روى القراءة عن :شيوخه
 .عياض وابن وهب

أمحد بن مسعود الزبريي وحممد بن أمحد بن محدان وحممـد روى القراءة عنه  :تالميذه 
 .بن جرير الربي وحممد بن سليامن بن حمبوب

وق ثقة، وقال ابـن خزيمـة مـا رأيـت يف  وقال ابن أيب حاتم صد،قال النسائي ثقة
 وكان أعلم من رأيت بمـذهب ،فقهاء اإلسالم أعرف بأقاويل الصحابة والتابعني منه

 . أما اإلسناد فلم يكن حيفظه،مالك

.للهجرة تويف سنة ثامن وستني ومائتني :وفاته 

                                          
 .١٧٩ ص٢  ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٩

 
ارة بن حممد بـن عقيـل بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل يوسف بن عيل بن جبهو 

ال، ولـد يف حـدود التـسعني َّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّاليشكري األستاذ الكبري الر
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
ًيخا وألف كتاب الكامل  شني وعرشنيمائة واثن، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . كان يدرس علم النحو ويفهم الكالم:قال األمري ابن ماكوال

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .والرصف وعلل القراءات

إبراهيم بن اخلطيب وأبو زرعة أمحد بـن حممـد بن أمحد األربيل وإبراهيم :شيوخه
اخلطيب النوشجاين وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد أيب نعيم األصبهاين وأمحد بن حممد بـن 
احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 

 وعبـد رايناحلـزيـدي واحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و عيل بن حممد بن عيل ال
الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا بن احلسن بن حممد اجللباين وعبد اهللا بـن 
أمحد أبو القاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن 

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري، إسامعيل بن األخشيدروى عنه:تالميذه

 . وأبو العز القالنيس وعيل بن عساكر بن املرحب،وأبو بكر بن حممد بن زكريا النجار

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةويفت :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ١٠

 
ر بن سوار االستاذ أبو طاهر البغدادي احلنفي مؤلف أمحد بن عيل بن عبيد اهللا بن عم

 .املستنري يف العرش إمام كبري حمقق ثقة

 واحلـسن بـن عـيل بـن عبـد اهللا ،قرأ عىل احلسن بن أيب الفضل الـرشمقاين:شيوخه 
 وأيب ، وعيل بـن طلحـة بـن حممـد البـرصي، وعيل بن حممد بن فارس اخلياط،العطار

 وأيب بكـر ، وفرج بـن عمـر الواسـطي،حلسن املؤدبتغلب عبد الوهاب بن عيل بن ا
 ومنصور بـن ، وعتبة بن عبد امللك العثامين األندليس،حممد بن عبد الرحيم النهاوندي

حممد بن عبد اهللا التميمي وأمحد بن مرسور بن عبد الوهاب وعبد اهللا بن حممد بن مكي 
 وعبيد اهللا بن أمحد بن ، وحممد بن عبد الواحد أبو رزمة، بن الطيب البرصيحوأيب الفت

 بن حممـد عيل و، واحلسن بن حممد اخلالل و إبراهيم بن عمر الربمكي،عثامن الصرييف
دريـس إ وروى قراءة اإلمـام حممـد بـن بن عيل الكويفعبيد اهللا بن أمحد  و،بن قشيش

 .يب الفرج احلسني بن عيل الطناجرييأالشافعي عن 

 وأبـو حممـد ، وحممد بن اخلرض املحـويل،صديفقرأ عليه أبو عيل بن سكرة ال :تالميذه
 .، وغريهم ودعوان بن عيل، وأبو الكرم الشهرزوري،سبط اخلياط

.  وقد أرض للهجرةتويف سنة ست وتسعني وأربعامئة :وفاته 

 
                                          

 .٨٦ص١ ج  البن اجلزريهايةغاية الن )١(
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 اجللباينطريق أيب حممد عبد اهللا بن حممد 

 عىل شيخنا الدكتور عيل مد بن إدريس الشافعيحماإلمام قرأت حروف اخلالف بطريق 
حممد توفيق النحاس، فأجازين عن  والده  حممد توفيـق النحـاس، عـن الـشيخ حممـد 

بخيت املطيعي، عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهـري،  عـن الـشيخ  
كبري،  عن أيب حممد بن حممد األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري ال

عبد اهللا حممد حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عيل الرميل املالكي، عن الـشيخ 
عـن والـده الـشيخ عبد الرمحن شـحاذة اليمنـي، عن أيب عبداهللا حممد قاسم البقري، 

بـن حممـد   الطـبالوي، عـن الـشيخ زكريـاالـدينعـن الـشيخ نارص ه اليمني،ذشحا
عن اإلمام أيب اس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل،  الشيخ أيب العب عن،األنصاري

إسحاق إبراهيم بـن أمحـد بـن حممد  أيب عن الشيخبن اجلزري،  ااخلري حممد بن حممد 
، اإلسكندري، عن أيب حفص عمر بن غدير بن القـواس الدمـشقياجلذاميإبراهيم 

احلسني  لعز حممد بنا أيب عن أيب اليمن زيد الكندي، عن عبداهللا بن عيل البغدادي، عن
َبن بندار الواسطي ْ  كتـاب اهلـذيل مؤلـف عـيل بـن القالنيس، عن أيب القاسم يوسـف ُ

زال، عـن غـ، عن عبد الباقي بن عني الاجللباين بن حممد عن أيب حممد عبد اهللا الكامل،
  عـن، بن أعـني املـرصيحممد بن أمحد بن محدان، عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم

  بـن قـسطنطني حممد بن إدريس الشافعي، عن إسامعيل بن عبد اهللا عبد اهللاإلمام  أيب
  عن أيب معبد عبد اهللا بن كثري املكـي، عـن عن شبل بن عباد املكي،القسط،املعروف ب

 خ عن النبي تأيب بن كعب  عن  ، ب  عن عبد اهللا بن عباس،جماهد بن جرب 
 . عن رب العاملني  عن جربيل
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ّصور بن حممد القهندزيأيب نرص من: طريق ُِ ُ ْ ُ 
عن أيب نرص منصور  الكامل، كتاب اهلذيل مؤلف عيل بن عن أيب القاسم يوسفو) ح(

ّبن حممد القهندزي، عن أيب احلسني عن عبد اهللاَّ بن عـدي، عـن حممـد بـن أمحـد بـن  ُِ ُ ْ ُ
اهللا اإلمام  أيب عبـد محدان، عن حممد بن عبد اهللاَّ بن عبد احلكم بن أعني املرصي، عن 

  .حممد بن إدريس الشافعي
  من املستنري بكر أمحد بن احلسن بن شاذان البزاز أيب:طريق

، عـن أيب حممد بن عبد الرمحن احلنفيأيب عبد اهللا عن  ،بن اجلزريوعن حممد ) ح(
، عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اخلالق الصائغ املرصي، عن إبراهيم بن أمحد بن فارس

 عـن عن أيب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي، كندي زيد بن احلسن العن
 الفـرج  أيب عن،ستنريامل كتاب  مؤلفأمحد بن عيل بن سوار البغدادياإلمام أيب طاهر 

 أمحد بن عن ، بكر أمحد بن احلسن بن شاذان البزاز أيبعن ،رييِاجَنَّاحلسني بن عيل الط
عن اإلمام  أيب  ، املرصيبن أعني بن عبد احلكم  حممد بن عبد اهللاعن ،ّرييِبْنَّمسعود الز

 .حممد بن إدريس الشافعيعبد اهللا 
 حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني من املستنري أيب: طريق

 ، العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة الصاحلي أيبعن ،بن اجلزريوعن حممد ) ح(
 ،بكر أمحد بن املقرب الكرخي  أيبعن ،عن أيب طالب عبد اللطيف بن حممد بن القبيطي

  أيب عـن،ستنرياملـ كتـاب  مؤلـفأمحد بن عيل بن سوار البغدادي اإلمام أيب طاهر عن
 ،حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شـاهني  أيبعن ،رييِاجَنَّالطالفرج احلسني بن عيل 

 ،ي املـرصبن أعني حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم عن ،ّرييِبْنَّالز أمحد بن مسعود عن
 .حممد بن إدريس الشافعيعن اإلمام  أيب عبد اهللا 
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 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
١-  :حركتان( قرصال  الشاطبية  طريقمن .( 

 .)ناتحرك (قرص اللامكال كتاب من الشافعيراءة اإلمام ق نمو
٢-  :فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من .( 
  .) حركات٦( كتاب الكامل اإلشباع من الشافعيقراءة اإلمام  نمو

  بإثبات البسملة بني السورتني والشافعي ابن كثريقرأ 
 .من الفاحتةاألوىل ية اآلوعد البسملة 

                                          
 .٥٠٧ ص ١ج أليب طاهر بن سوار  يف القراءات العرش ، املستنري٤٢٢  و٤٢١للهذيل ص الكامل )١(
راء مكة وفقهاؤها أن البسملة أول الفاحتة قأمجع قراء الكوفة و: ٤٧٤قال اهلذيل يف كتابه الكامل ص)٢(

ن أ الشافعية فمذهب: الشريازيقال .  آيةالبرصةاملدينة والشام وراء قومل يعدها ، يةآ
)( ية فان كان يف صالة جهر .ول الفاحتة بال خالفأمن  آية كاملة
 .١٢١ ص ١ج  الشريازي  يب إسحاقذب ألاملهانظر  ، الفاحتة آيات هبا كام جيهر بسائرهرج
من كان يقرأ برواية من عد من فرجع إىل العدد،   يف الفاحتة يف الصالة يقراءة البسملة وعدمها: قلت

عاصم ك الصالة إال بالبسملة، ـ ِهِزْجـُآية من القرآن مل ت) %(القراء 
ومن كان يقرأ برواية من ال يعدها آية من أم  .اويسن اجلهر هب جود، وعبد اهللا بن كثري ـبن أيب النَّ
كان  خثبت يف احلديث أن النبي : فإن قيل . أن يبسمل وبني أن ال يبسملفهو خمري بني: القرآن

 برواية من عدها اآلية األوىل من فنقول صحيح إذا قرأت). % ( ) ' &(يبدأ بـ 
فاحلكم يف البسملة يرجع إىل العدد  .نافع وأيب جعفرالفاحتة، ومل يعد البسملة، كقراءة أهل املدينة 

 .حسب القراءة ال احلديث) U(أو  ).(وليس للحديث، كام نقرأ 
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:مـع وصـلتها بـواو حيـث  بضم ميم اجل والشافعيقرأ ابن كثري
ــل ــرك، مث ــدها متح ــان بع ــت إذا ك ﴿:وقع      σ        ﴾ 

   .]٦:البقرة[
:بإشباع حركة هاء الضمري وصلتها  بياء مدية أو واو مدية  الشافعيقرأ 

 ﴿ :مثل) ولو كان قبلها ساكن( إذا كان بعدها متحرك   ﴾ ،﴿  
 ﴾.  

النون الـساكنة أو التنـوين يف الـالم والـراء إدغام ب :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ •
 .﴾¬ ® ﴿و ﴾ \  ﴿ نحو بال غنةًكامالًإدغاما 

 .نة بغاً ناقصاًإدغامبإدغامها  : كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 

﴿  الشافعيقرأ ﴾و ﴿ ﴾ ط اسـقانقل فتحة اهلمـزة إىل الـراء وب كيف أتيا
قرأت عىل القسط فأخذ عيل القرآن بغري مهز فسألته عن معنـاه، : ، قال الشافعياهلمزة
 .اسم الكتاب كالتوراة واإلنجيل: فقال

                                          
 .١٧مرة صطريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتوفيق ضال)١(
 .١٩طريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتوفيق ضمرة صال)٢(
يف  ، املـستنري٣٤٦صيف القـراءات العـرش للهـذيل  الكاملطرق الطيبة عن ابن كثري، بعض  وافق رواية )٣(

، الطريق املنـري إىل قـراءة ابـن كثـري توفيـق ضـمرة ٤٦٧  ص١ أليب طاهر بن سوار ج القراءات العرش
 .١٣٣ ص ١ريدة الدهر حممد إبراهيم ج ، ف١٥٧ص

 .٣٨٩الكامل يف القراءات العرش ص، ١٩طريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتوفيق ضمرة صال)٤(
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﴿قرأ ابن كثري ∴    ﴾ بدون ياء بعد اهلمزة]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزابألا[ يف . 
 .اً ووقفًفقنبل حيذف الياء الساكنة مع حتقيق اهلمز وصال

 :وللبزي يف اهلمز وجهان
 . اً ووقفًوذلك وصال؛ ًإبداهلا ياء ساكنة مع إشباع األلف قبلها. ١
 .القرص التوسط و:تسهيل اهلمزة بني بني ويف حرف املد وجهان. ٢
 . أوالقرصتوسطالروم مع القف بتسهيل اهلمزة بيو
 .تسهيل اهلمزةيف الوجه الثاين ب  كالبزي كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
﴿قرأ قنبل ∴  ﴾ ]هبمزة مفتوحة مكان الياء]٧١:القصص[ و]٤٨:األنبياء[و ]٥:يونس . 
 .بالياء ﴾» ﴿  كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
ـــزي ∴ ـــرأ الب ﴿ ق    ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ ﴾و ﴿   ﴾ يف يوســـف 

ىل موضع الياء مع إبدال اهلمزة إتقديم اهلمزة .١ : يف الرعد بوجهني﴾﴿و
 .باهلمز.٢. وهو املقدم  وتأخري الياء وفتحها يف الكلامت اخلمساًألف

 ﴾/ ﴿ و﴾) ﴿و ﴾0 ﴿  كتـاب الكامـلمـنقرأها اإلمام الشافعي و
 .باهلمز ﴾[ ﴿ و﴾ ¨﴿و

 

                                          
 .٢٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٧صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٢٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٧صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
 .٢٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
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 مهزتـا قطـع مـن كلمتـني ت إذا تالصـق ومعهـم الـشافعياتفق راويا ابن كثري

سهل يـقـق األوىل وحي لـشافعيإذا اتفقتا يف احلركـة فااختلفوا و .واختلفتا يف احلركة
﴿ نحو تني املفتوح يفالثانية   σ﴾،نياملكـسورتًياء يف ل الثانية ِدْبُيَىل وقق األو وحي 
﴿نحو    ﴾وواوا يف املضمومتني يف ،ً﴿       ﴾. 

 
﴿و ﴾﴿ وقف البزي عىل الكلامت اخلمـس االسـتفهامية وهـي ∴ ﴾ و﴿ ﴾ 

﴿و ﴾و ﴿ ﴾السكتهباء. ٢إسكان امليم . ١: بوجهني . 
 . كتاب الكامل بامليم حسب الرسممنوقف عليها اإلمام الشافعي و

 
، فقـال ذكر بعـض العلـامء أن الـوحي تـأخر عـن رسـول اهللا : سبب ورود التكبري

﴿ فنزل جربيل بسورة،  قد ودعه ربه وقاله اًإن حممد: املرشكون  ﴾ فلام فرغ جربيل 
 . هللا تبارك وتعاىلاً شكربي من قراءة السورة كرب الن

، ومجيع من أثبـت التكبـري لـه جـواز سنة سواء كان يف الصالة أم غريها: حكمه
 . التكبري وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم

                                          
 .وما بعدها٤١٤ ص للهذيل يف القراءات العرشالكامل  )١(
 .١٩ءة ابن كثري توفيق ضمرة ص، الطريق املنري إىل قرا٤٨٤صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٢(
 . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
 .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ١٧

قـرأت عـىل : سـمعت عكرمـة بـن أيب سـليامن يقـول: ( ما رواه البزي  قال:هدليل
كرب عنـد خامتـة كـل سـورة : ى قال يلإسامعيل بن عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضح

كرب عند خامتة : حتى ختتم، فإين قرأت عىل عبد اهللا بن كثري فلام بلغت والضحى قال يل
خربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك، وأخـربه أن ابـن عبـاس أكل سورة حتى ختتم، و

 )لك أمره بذأمره بذلك، وأخربه أن أيب بن كعب أمره بذلك،  وأخربه أن الرسول 
إن تركت التكبري فقد تركت سـنة مـن سـنن :(قال يل اإلمام الشافعي: قال البزي  

 .)رسول اهللا 
 . فقط) اهللا أكرب(ذهب اجلمهور إىل أن صيغته : صيغته 
 .عدم التكبري وهو املقدم.١: هئه وانتهائبتدااحاالت التكبري وموضع  

 .الناس عدا براءةىل إتكبري عام ألوائل كل السور من الفاحتة .٢

 ىل آخر الناسإالتكبري من آخر الضحى . ٣

                                          
 .٥٣٢٥ يف املستدرك حديث رقم رواه احلاكم )١(
وزاد ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ( وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبري ،٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(

 والتهليل مع التكبري مـع احلمدلـة )ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدلتبعض العلامء ا
ال يفصل بعضه عن بعض بل يوصل مجلة واحدة ، وال جتوز احلمدلة مـع التكبـري إال أن يكـون التهليـل 

 .٤٧٦، وانظر الكامل يف القراءات العرش صمعها
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 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
  ﴿ : ابن كثري من الشاطبية قنبل عنقرأ -١ ﴾و ﴿ ﴾ بالسني وقع، كيف. 
 .بالصاد، ﴾ ; ﴿ و ﴾8 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 .تنوين ضمب، ]٧١:البقرة[ ﴾ 8 9 ﴿ :قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية -٢
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،بالفتح من غري تنوين. 
 .الياءب، ]٨٥:البقرة[ ﴾ X ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٣
 .التاءب، ﴾ e ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
  ﴿: ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٤ ﴾ ،إسكان الطاءبحيث وقع. 
 .بضم الطاء، ﴾  Ã﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
  .بالضم، ]١٨٧:البقرة[ ﴾ % ﴿ و﴾! ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾و ﴿   ﴾، بالفتح فيهام. 

                                          
 ٢ أليب طـاهر بـن سـوار ج يف القـراءات العـرش ، املستنري٤٧٨صيل الكامل للهذ وافق رواية البزي، )١(

 .٣٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٨ص
الشيزري عن أيب جعفر، واألصمعي و  أيب عبد ارمحن السلمي، ووافق قراءة،العرشةَّالقراء انفرد هبا عن  )٢(

ٍعن أيب عمرو  ْ َ ِ  .٧٢ ص١، معجم القراءات القرآنية ج٤٨٣ص للهذيل رش يف القراءات العالكاملانظر  ،َ
 .٣٥  ص٢أليب طاهر بن سوار ج  ، املستنري٤٨٧ص، الكامل للهذيل  حفصةياووافق ر )٣(
 .٣٩، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٩٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 ،٣٨١صالكامل للهذيل انظر ، ، وابن ميرسة ورش يف اختياره اءة، ووافق قرالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٥(

 .٢٥٩ ص١معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ١٩

 ﴿ : ابن كثري من طريـق الـشاطبية البزي عنقرأ -٦  ﴾ ]بتـسهيل ، ]٢٢٠:البقـرة
 .اهلمزة أو حتقيقها

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،باهلمز. 

 ثم  وفتح الالم،اءتالب، ]٢٣٣:البقرة[ ﴾° ± ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٧
  .للسني تنوين ضم

 ثم تنوين  وكرس الالم،بالنون، ﴾ ª 3 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 .فتح

 . وضم الواوبال ألف، ]٢٣٧:البقرة[ ﴾ Í Ì ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٨

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،ثـم  تشديد التـاء واملـد الـالزمب
 . وكرس الواوألف

 .بالسني، ]٢٤٥:البقرة[ ﴾Ã  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٩

 .بالصاد، ﴾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
                                          

 .٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٧٦صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
ٍاين عن ابن كثري والعدو، جنيد بن عمر، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ِ َ  وأبو األشهب عـن أيب ، ْ

 .٣٢٣ ص١معجم القراءات د عبد اللطيف ج ،٥٠٥صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر  رجاء،
الكامـل يف انظـر ، ابـن أيب عبلـة، وأبـو حيـوة عيل وجماهـد، و ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

 .١٨٤ ص١ ج د أمحد خمتار عمرجم القراءات القرآنيةمع ،٥٠٦صالقراءات العرش للهذيل 
 .٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(

• 



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٢٠

  .بـهمزة قطع، ]٢٥٩:البقرة[ ﴾ Ñ Ð ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٠
Ð  ﴿ل كتاب الكامـمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،بــهمزة

. 
 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١١  ﴾ ]بضم الراء، ]٢٦٥:البقرة. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بكرس الراء . 

 .بالتخفيف، ]٢٦٧:البقرة[ ﴾r  q  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -١٢
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و     ﴾ ، باملد مع التشديد وكذلك باقي

 .تاءات البزي
﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -١٣  ﴾ ]ظهاراإلب، ]٢٨٤:البقرة. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،دغاماإلب. 

﴿ :ابن كثري من الشاطبيةقنبل عن قرأ  -١٤    ﴾بحذف األلف،   حيث وقعت. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و    ﴾ ،باأللف. 

                                          
 .٣٧٧صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  محزةوافق قراءة  )١(
َواألعمش و احلسن، ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ْ َ َّصمعي عن نافع ، وقتادة، وأبو الـساملاألْ َّ َ َ َ 

 .٣٨٤ ص١معجم القراءات ج ٥٠٩صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر   وطلحة بن مرصف،،
 .٤١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
، الطريـق املنـري ٣٤٤صيف القراءات العرش للهذيل  الكاملطيبة عن ابن كثري،  وافق رواية بعض طرق ال)٤(

 .١٥٦إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 ٤٢ الطريق املنري توفيق ضمرة ص،٨٣ ص ٢املستنري ج،٤٠٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٢١

 .بكرس الواو، ]١٢٥:آل عمران[ ﴾ X ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٥
 .فتح الواوب، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

ــشاطبية-١٦ ــق ال ــن طري ــري م ــن كث ــرأ اب ــران[ ﴾ ¤ ﴿ : ق  ﴾_ ﴿ و]١٧٩:آل عم
  . الياء الثانيةإسكانبفتح الياء األوىل وكرس امليم و، ]٣٧:األنفال[
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾و ﴿   ﴾ ،ضم اليـاء األوىل وفـتح ب

 . نية وتشديدهاامليم وكرس الياء الثا
﴿:قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٧   ﴾و ﴿   ﴾ ]الياءب ]١٨٧:آل عمران. 
 . بالتاء ﴾   +﴿ و﴾) ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .التخفيفب، ]٩٢:النساء[ ﴾L ﴿ و﴾1 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٨
﴿ كتاب الكاملمنعي قرأ اإلمام الشافو ﴾و ﴿﴾ ،الياءتشديدب  . 

 .بالعني ،]١١٥:النساء[ ﴾ J I H G ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٩
 . بالغني، ﴾@ A﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .٥١٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  قالونةياووافق ر )١(
 .٥٢٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  محزةوافق قراءة  )٢(
 .٥٢٣صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  حفصةياووافق ر )٣(
َالفليحي عن أيب جعفر، وطلحة  ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٤( ْ ،  غـري الفيـاضبن مرصف َ

 .١٢٩ ص٢معجم القراءات د عبد اللطيف ج  ٥٢٩ص للهذيل الكامل يف القراءات العرشانظر 
 .٥٣٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر  ،القراء انفرد هبا عن )٥(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٢٢

 وكـرس الظـاء بـضم، ]١٤٨:النساء[ ﴾( * +  ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٠
 .الالم
 .والالم الظاء فتحب ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢١    ﴾ ]الالمكرسب، ]٦:املائدة . 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و    ﴾ ،فتح الالمب . 

 .الياءب، ]٥٠:املائدة[ ﴾Ò ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٢
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،التاءب . 

 .دال واحدة مشددةب، ]٥٤:املائدة[ ﴾ p ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٣
﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة  

  . بالضم،]٩٦:املائدة[ ﴾ # ﴿ و﴾! ﴿ :ثري من طريق الشاطبية قرأ ابن ك-٢٤
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾و ﴿ ﴾ ،بالفتح فيهام. 

                                          
ووافق قراءة أيب بن كعب وابن عباس وابن عمر واحلسن البـرصي وسـعيد  ،العرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )١(

ّالزعفراين، وزيد بن أسلم ومسلم بن يسار، وبن جبري وعطاء بن السائب والضحاك بن مزاحما ِ َ َ ْ  اإلمـامو َّ
، ٥٣١ص وغريهم، انظر الكامل للهذيل ،نافع عن واألصمعي جعفر، أيب عن والشيزري ،أمحد بن حنبل

 .١٨٦ ص٢ ج  د عبد اللطيف اخلطيب، معجم القراءات٥٢ي ص جالء برص
 .٥٣٣صهذيل الكامل يف القراءات العرش للانظر ،  حفصةياووافق ر  )٢(
 .٥٣٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  ابن عامر الشاميوافق قراءة  )٣(
 .٥٣٥صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  نافع وافق قراءة)٤(
 .٣٨١صالكامل للهذيل انظر ، ورش يف اختياره  ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٥(
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§  ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٥ ﴾]ضم التاء وفتح الدالب، ]١٠١:املائدة 
     ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،بفتح التاء وضم الدال . 

 .بالياء، وضم الباء، ]١١٢:املائدة[ ﴾ ¯ ° ± ﴿ : قرأ ابن كثري من الشاطبية-٢٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،بالتاء، وفتح الباء. 

 ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ : قرأ ابن كثـري مـن طريـق الـشاطبية-٢٧
 .تنوين كرسب، ]٥٩:نعاماأل[
  ﴿:  كتـاب الكامـلمـنقرأ اإلمام الـشافعي و            

 ﴾ ،تنوين ضمب. 
 .التاءب، ]٩٢:األنعام[ ﴾ ] ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٨
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،الياءب. 

 وجهني اإلبدال والتسهيلب، ﴾ , ﴿  باب:ابن كثري من الشاطبية قرأ -٢٩
ًوجها واحدا اإلبدالب : كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ً. 

                                          
ٍ وجماهد والشعبي، وأبو زيـد عـن أيب عمـرو ابن عباس، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )١( ْ َ ِ انظـر ،  َ

 .٣٤٧ ص٢ ج  د عبد اللطيف اخلطيبمعجم القراءات ،٥٣٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
 .٥٣٧صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  الكسائيوافق قراءة )٢(
  وابن أيب إسحاق،،ً اهلاشمي، وابن نرص مجيعا عن نصري، وأمحد، ووافق قراءةالعرشةَّراء الق انفرد هبا عن )٣(

 .٤٤٤ ص٢ ج  د عبد اللطيفمعجم القراءات ،٥٤١صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر 
 .٥٤٣صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  شعبةةياووافق ر )٤(
، الطريـق املنـري ٣٨٢صيف القراءات العرش للهذيل  الكامل عن ابن كثري،  وافق رواية بعض طرق الطيبة)٥(

 .١٣٤ ص ١، فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ١٣٨إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
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سـكان إب، ]٤٤:األعـراف[ ﴾ : ; ﴿ :ابن كثري مـن طريـق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٠
 .النون وضم التاء

﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،وفتح التاء ، مفتوحةتشديد النونب. 
 .بالسني،]٦٩:األعراف[  ﴾? ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣١
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالصاد. 

 σ ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٢ ﴾ ]١٢٣:األعراف[  
 ﴿و  σ﴾ ]وصالاًل اهلمزة األوىل واوابدبإ، ]١٦:امللك ً. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  σ﴾ ،األوىلبتحقيق . 
  .بالشني وضم اهلمزة، ]١٥٦:األعراف[ ﴾3 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٣٣
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،وفتح اهلمزة الثانية بالسني. 

  ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٤   ﴾ ]بيائني، ]٤٢:األنفال. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،مفتوحةبياء مشددة . 

                                          
 .٥٣، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٢صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٥٣، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٧صل للهذيل الكام وافق رواية البزي، )٢(
 .٥٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١١صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
  وزيد بن عيل، وطاووس، وسفيان بن عيينـة،،البرصي  احلسن، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٤(

 .٤٠٩ ص١معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٣٨٤صالكامل للهذيل ر انظ
 .٥٦، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٥٩صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٥(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٢٥

﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٥     ﴾ ]بوجهني، ]١٦:يونس :
 .األلف أوحذفهاإثبات 

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،باأللف واملد. 
  ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٦   ﴾ ]٢٣:األحقـاف[ و]٢٩:هود[ ،
 .فتح الياءب
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بإسكاهنا. 

 باإلدغام، ]٤٢:هود[ ﴾ y x﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية  عننبل ققرأ -٣٧
 . اإلدغام واإلظهار:بوجهني البزي قرأو
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،باإلظهار فقط. 

 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٨   ﴾ ]فتح الياءب، ]٥١:هود. 
 ﴿ كتاب الكاملمنإلمام الشافعي قرأ او   ﴾ ،بإسكاهنا. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٩  ﴾ ]الياءبإسكان،]٨٤:هود . 
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،فتح الياءب. 

                                          
 .٥٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٧٨صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
 .٦٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل افق رواية قنبل،  و)٢(
، الطريـق املنـري ٤٦٤  ص١ ج يف القراءات العرش ، املستنري٣٤٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(

 .٢١إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .٦٠لطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص، ا٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٦٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٢٦

 س واإلشامماالختالوجهني ب، ]١١:يوسف[ ﴾»  ¬  ﴿ :ابن كثري من الشاطبية قرأ -٤٠
ًوجها واحدا اإلشاممب:  كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ً. 

 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٤١     ﴾ ]وجهنيب، ]٥٣:يوسف 
 .  األوىل مع املد أو القرصاهلمزة تسهيل.٢ ،  اً األوىل واواهلمزة إبدال.١

 ﴿ب الكامل كتامنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،مشددة اً األوىل واواهلمزة إبدالب 
ً وجها واحداًوصال ً. 
 ﴿ :ابن كثري من طريق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٤٢  ﴾ ]إثبـات اليـاء ب، ]٩٠:يوسـف

 اًووقف ًوصال
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بحذفها. 

﴿ : من الشاطبية ابن كثري البزي عنقرأ -٤٣   ﴾ ]بالياء يف احلالني، ]٤٠:إبراهيم. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بحذفها. 

 .بفتح الالم والياء، ]٤١:احلجر[ ﴾g f ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٤
f @ ﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،لياءكرس الالم وتنوين ضم لب. 

                                          
 .١٣٨، الطريق املنري ص٥٧٥صللهذيل  الكامل وافق رواية بعض طرق الطيبة عن ابن كثري، )١(
 .١٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١٥ص الكامل للهذيل وافق رواية قنبل، )٢(
 .٦٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .٦٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٦صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٥٨٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ، قوب يعوافق قراءة  )٥(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٢٧

 .تخفيف الراءب، ]١٠٦:اإلرساء[ ﴾- ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٥
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،تشديد الراءب. 

بكرس السني ، ]١٠٢:الكهف[ ﴾U T S ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٦
 .وفتح الباء

﴿لكامل كتاب امنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،إسكان السني وضم الباءب. 
  .بكرس التاء، ]٦١:مريم[ ﴾ ³ ´﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٧

 .بضم التاء، ﴾ ´[ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٤٨   ﴾ ]بـهمزة واحدة، ]٧١:طـه. 
﴿ كتاب الكاملمنأ اإلمام الشافعي قرو  σ﴾ ،مع تسهيل الثانيةبـهمزتني . 

                                          
ِ ابـن حميـصن، ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )١( ْ َ ّابـن مقـسم، واحلـسن، وقتـادة، والزعفـراين، وُ ِ َ ََ َ ٍ ْْ َّ ََ ِْ

ِومحيد، والواقدي عن أيب عمرو والقوريس عن أيب جعفر، وأبان عن عاصم َ َ َ ٍُ ْ ِ َ ْ لقـراءات الكامـل يف اانظر ،  َ
 .١٣٣ ص٣معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٨٩صالعرش للهذيل 

ٍ جماهد، وابن حميصن، والواقدي عـن ابـن كثـري، وأبـو حيـوة، ، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ِ َ ْ ِْ َ ُ
َواختيار أبو بكر واألعشى، واملنهال عن يعقوب، ومسعود بن صالح، وابـن مقـس ْ ُِ ْ ْ الكامـل يف انظـر ، ٍم، َ

 .٣١٣ ص٥معجم القراءات عبد اللطيف اخلطيب ج ،٥٩٤صالقراءات العرش للهذيل 
ابـن أيب عبلـة، وأبـو حيـوة، الـشنبوذي عـن األعمـش، و ، ووافق قـراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

َواحلسن، واملنادي عن نافع، والقوريس عن أيب جعفر واملـسجدي عـن قتيبـة، وابـ ْ َ ن حبيـب، وابـن ُ
ٍيونس عن الكسائي، واللؤلؤي عن أيب عمـرو، ْ َ ِ  ،٥٩٦صالكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل انظـر  َ

 .٥١ ص٤معجم القراءات القرآنية ج
 .٧٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١١صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٢٨

  .الضمب، ]٨٩:طه[ ﴾4 5 ﴿ و﴾ 0 1 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٩
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾و ﴿  ﴾ ،الفتح فيهامب. 

 ﴿ :الشاطبيةابن كثري من طريق قنبل عن قرأ  -٥٠ ﴾ ]كرس الالمب، ]٢٩:احلج. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،الالمبإسكان . 

 .باهلاء، ]٣٦:املؤمنون[ ﴾§  ¨  ﴿ : عىل ابن كثري من الشاطبية وقف البزي عن-٥١
 . كتاب الكامل بالتاء حسب الرسممنوقف عليها اإلمام الشافعي و

﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥٢  ﴾ ]ًبالتنوين وصال، ]٤٤:املؤمنون.  

 .تنوينالفتح بال ب، ﴾, ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٥٣ ﴾ ]دونضم الباءب، ]٤٠:النور  

 .التنوين
﴿الكامل كتاب منقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،تنوين ضمب. 

                                          
ّ أبو حيوة، والزعفراين، وابن صـبيح، وأبـانووافق قراءة، العرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )١( ِ َ َ ْ الكامـل يف انظـر ،  َّ

 .١٠٤ ص٤معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٩٩صالقراءات العرش للهذيل 
 .٨١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٩٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
، وكذلك وقف اهلذيل عىل كل تـاء مفتوحـة حـسب الرسـم، ١٣٦صالكامل للهذيل ة قنبل،  وافق رواي)٣(

 .١٥٨و١٨الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .٦٠٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  عاصموافق قراءة  )٤(
 .٨٥ريق املنري توفيق ضمرة ص، الط٣٢٣ ص ٢، املستنري ج ٦٠٨صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٥(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٢٩

 ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٥٤  ﴾ ]بإسكان الياء، ]٣٠:الفرقان. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بفتح الياء. 

  .كحفص، ]٢٥:النمل[ ﴾ ? @ ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥٥
 ﴿ كتاب الكاملمني قرأ اإلمام الشافعو ﴾ ، ختفيف الالم ثم ياء النداء

 (ثم فعل أمر   (. 
  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٥٦ ﴾ ]همزة ساكنةـب ، ]٤٤:النمل. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،باأللف. 

﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبيةزي عن البقرأ -٥٧   ﴾ ]١٥:األحقاف[و ]١٩:النمل[ ،
 .فتح الياءب
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،إسكان الياءب. 
﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٥٨   ﴾ ]و]٢٢:النمل ﴿   ﴾ 

﴿ قنبلقرأ ،فتح اهلمزة، ب]١٥:سبأ[ ﴾ و﴿  ﴾هبمزة ساكنة. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾و ﴿   ﴾ ،تنوين كرسب. 

                                          
 .٨٦، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٣صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٣٩٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  الكسائيوافق قراءة  )٢(
 .٩٠كثري توفيق ضمرة ص، الطريق املنري إىل قراءة ابن ٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .٨٩، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٩٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل ، حفص وافق رواية )٥(



 

 

 قراءة اإلمام الشافعي ٣٠

 ﴿ : الـشاطبية طريـق ابـن كثـري مـن البزي عـنقرأ -٥٩ ﴾ ]٧٨:القـصص[ ،
 .إسكان الياءب

 .ياءفتح الب، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٠ ﴾ ]بالنون، ]٤١:الروم. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالياء. 

﴿ : ابن كثري من طريق الـشاطبية قنبل عنقرأ -٦١   ﴾ ]إسـكان اليـاءب، ]١٧:لقـامن ،
﴿ياء مشددة وقرأها البزي بفتح ال  ﴾. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،الياء مشددة كرسب. 
   ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -٦٢  ﴾ ]١:يس[ ، 

﴿    ﴾ ]ظهاراإلب، ]١:القلم. 

 .دغاماإلب : كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .٩٣ىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص، الطريق املنري إ٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
 .٩٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦١٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
 ، الطريق املنـري إىل قـراءة ابـن كثـري ٣٦٥ ص٢ ج يف القراءات العرش ، املستنري٤٥٧صالكامل للهذيل )٣(

 .٩٦توفيق ضمرة ص
 .١٥٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(



 

 

 اإلمام الشافعيقراءة  ٣١

﴿ : وجهانابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٣  ﴾و ﴿   ﴾ 
 .مزاهلب ، ]٣٣:ص[

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،واوبال. 

ــق الــشاطبية-٦٤ 9 : ; > = <  ﴿ : قــرأ ابــن كثــري مــن طري

  .الفتح فيهنب، ]٥٩:الزمر[ ﴾?

 9 ﴿ :  كتـاب الكامـلنمـقرأ اإلمام الشافعي و   ;   =    

﴾ ، بالكرس فيهن. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٥  ﴾ ]بإسكان الياء، ]٥١:الزخرف. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بفتح الياء. 

﴿ :ري من طريق الشاطبية ابن كث البزي عنقرأ -٦٦   ﴾ ]بالتاء، ]١٢:األحقاف. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالياء. 
                                          

 .١٠٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
ّ أبو حيوة، واجلحدري، والزعفراين وابن، ووافق قراءةالعرشةَّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ِ َ ََ ْْ َّ َّ  مـسعود بـن صـالح، ِْ

ّوحممد بن عيسى يف اختياره، ونـصري، والعبـيس ِ ْ َ  ،٦٣٠صالكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل انظـر  ، ْ
 .١٨٠ ص٨معجم القراءات عبد اللطيف اخلطيب ج

 .١١١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .١١٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٤٤صالكامل للهذيل نبل،  وافق رواية ق)٤(
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 ﴾ ﴿ و﴾﴿ : وجهانابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٧
 .مزةاهلب ، ]٢٩:الفتح[

 .واوبال، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 الياءإثبات . ١:نيوجهب اًوقف، ]٤١:ق[ ﴾b ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -٦٨
 .حذفها. ٢ 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،ًوجها واحدا الياءإثبات ب ً. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٩      ﴾ ]بالسني، ]٣٧:الطور. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،بالصاد. 

 .بحذف الياء، ]٦:القمر[ ﴾ ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٠
 .اً ووقفًوصالبالياء ، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .بإسكان الشني، ]٤:املنافقون[ ﴾ ﴿ :طريق الشاطبيةابن كثري من قنبل عن قرأ  -٧١
 .بضم الشني، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .١١٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
ملنـري ، الطريـق ا٤٣٨صيف القراءات العرش للهذيل  الكامل وافق رواية بعض طرق الطيبة عن ابن كثري، )٢(

 .١٤٣إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة صصالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .١١٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(
 .١٢٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦٤٨صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(
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 ﴿ :، والبـزي يف أحـد الـوجهنيابن كثري من الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٢    ﴾ 
 .بحذف األلف، ]١:القيامة[
 .باأللف، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .ً بحذف األلف وقفا،]٤:اإلنسان[ ﴾ ﴿ : ابن كثري من الشاطبية قنبل عنقرأ -٧٣
 . ًبإثبات األلف وقفا، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴾ ﴿ : وقنبل يف أحد الوجهني ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٧٤
 .اً ووقفً الياء وصالبإثبات، ]٩:الفجر[
 .اًووقف، وحذفها ًالياء وصالب، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴾ ﴿ و]١٥:الفجـر[ ﴾ ﴿ :ابن كثري من طريق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٥
 .اً ووقفً الياء وصالبحذف، ]١٦:الفجر[
 .يف احلالني الياء بإثبات، ﴾  ﴿ و﴾  ﴿ الكاملمنأ الشافعي قرو

، ]٧:العلـق[ ﴾ ﴿ : يف أحـد الـوجهنيابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٦
 .بحذف األلف

 .بإثبات األلف، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
                                          

 .١٢٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٠٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .١٢٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦٥٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
 .١٣٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٥صالكامل للهذيل نبل،  وافق رواية ق)٣(
 .١٣٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(
 .١٣٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٠٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(
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: نيوجهبـ ]٦:الكـافرون[ يف ﴾< ﴿ : ابن كثري من طريـق الـشاطبيةعن البزي قرأ -٧٧
 .اإلسكان أو الفتح

 .باإلسكان، ﴾¾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .١٣٦ و٣٠، الطريق املنري توفيق ضمرة ص٤٦٣ و٤٤٢صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
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، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع   جامع البيان.١

 .وىل الطبعة األدار احلديث القاهرة
توفيق ضمرة دار عامر، عـامن الطبعـة الثانيـة سـنة -الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري. ٢

 . م٢٠١٤
 حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت -   غاية النهاية يف طبقات القراء.٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
 .م٢٠٠٣ سنة١ط حممد إبراهيم سامل، دار البيان العريب، القاهرة –فريدة الدهر. ٤
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥

 حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنـرش الطبعـة األوىل سـنة ،ابن جبارة اهلذيل املغريب
 .م مرص٢٠٠٧

.  أليب طاهر أمحد بن عيل بن سوار البغدادي، حتقيـق د-املستنري يف القراءات العرش.٦
 .م٢٠٠٥عامر أمني دار البحوث العلمية، ديب الطبعة األوىل سنة 

 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنـرش –معجم القراءات . ٧
 . م٢٠٠٢دمشق الطبعة األوىل 

أمحد خمتار عمر والـدكتور عبـد العـال سـامل  الدكتور –  القراءانيةمعجم القراءات. ٨
 . م١٩٨٨ ثانية الطبعة المعة الكويت، الكويتمطبوعات جا، مكرم

طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.٩
 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 

 دار الكتـب – حممد بن حممد بن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٠
 .١٩٩٨لطبعة األوىل سنة  ا–العلمية بريوت 
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